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U Darebáka

Adresa: Dobřanská Kategorie: hospoda
Plzeň - Bory III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-374-036 (do 20kč/pivo)

Dnes již téměř kultovní hospoda nacházející se v
blízkosti areálu ZČU na Borských polích. Dostanete se
sem autobusem č.30 z konečné tramvaje č.4. 
Otevírací doba: 
Po-Čt 10:00 - 22:00 
Pá 11:00 - 24:00 
So 8:00 - 22:00
Ne 10:00 - 20:00
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - letní zahrada -
ticket Restaurant - gastroPASS. V podniku se točí
Gambrinus 10°.

Komentáře

Paul2081 [30. prosinec 2012 | 14:41]

Škoda ,že už je zavřená. Doufám,že se dočkám rekonstrukce a  opětovného otevření jedné z
nejstarších hospod v Plzni.

spachtle [23. červen 2009 | 00:52]

Putika trošku hrubšího zrna. Na jedno cestou z trojúhelníku ideální. Teráska 2 metry od rušné
silnice s výhledem na univerzitu a věznici uprostřed staveniště je pro trošku silnější povahy...
Ale jinak pivko výborné, dávam za 3.

Jena [5. leden 2009 | 18:32]

Ucebna UD 101 - klasika... pajzl kousek od campusu, idealni v lete na jedno, dve mezi
prednaskami. Cekejte nejbrutalnejsi cenovou kategorii a podle toho i obsluhu, prostredi a
zachody. Ale kdo sem jde, s timhle pocita a ma to tak proste rad. Tlaca, opecena sekacka,
proste klasicka putyka. Super!

Blueflanker [12. červen 2008 | 14:41]

Podle mně hospoda, kousek od ZČU, gambrinus, co se zde točí, mne příjemně překvapil.
Ostatně jak již to v takových podnicích bývá. Myslím, že je to výborná volba pro ty, co nechtěj
pít pivo v bufetu a být pořád zavřený v univerzitním areálu
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Vohry [22. leden 2008 | 09:52]

Tenhle podnik je taková nouzová a záchranná díra pro nás studenty ZČU... Těží z blízkosti
univerzitního areálu takže udržuje kvalitu na minimu:(

Vrky [30. říjen 2007 | 19:27]

Párkrát jsem tady byl a stojí to za to, havně ty záchody jsou výborný:) Taková klasická
hospoda...

Vasek [16. květen 2007 | 14:28]

dorý pivo, dobrej utopenec, pajzl jak má bejt :-)

nasa [3. únor 2007 | 12:40]

Kdo studoval na borskejch polich a nebyl u darebaka jako by nebyl zvenku se clevek skoro
boji, co ho ceka uvnitr, ale tam je prekvapive utulno.

Pan Tomas [31. prosinec 2006 | 17:43]

V zimě svařáček, v létě pivko... Škoda že už nestuduju. Navrch neuvěřitelnej Darebák osobně -
kdo nezažil, musí vyzkoušet :o)

Petricek [9. říjen 2006 | 18:34]

Jo o letnim semestru bylo v UD 101 akce G10 za 15kaček.. .. to byli studentsky časy.. jinak
doporucuji zavitat na epesni panske zachody! Higiena se tomuto mistu vyhyba
nekolikakilometrovym obloukem..:)

Snap [8. květen 2006 | 22:42]

Na schlazení po náročné hodině je to parádní místo :o)

Votep [26. duben 2006 | 10:43]

Pro studenty povinná záležitost. Na jídlo sice nic extra, ale posezení u pivka o volnej hodině je
bezva. Zvlášť když je teplo a funguje terasa.

gambrmen [22. březen 2006 | 09:47]

jo jo UD1, klasika..... Skoda jen ze zaviraji velmi brzo, zde uvadenou oteviraci dobu Darebak
vubec nedodrzuje, proste kazdej den rano vypise ven na tabuli, do kdy tu dneska budou, a
neni vyjimkou ze treba uz v 17hod je zavreno, standartne tak v 19h-20h, o ze by bylo otevreno
"az" do 22h sem jeste nezazil.

Zoidberg [21. březen 2006 | 06:54]

poslucharna UD-1 je dobra hospoda, ta tam stoji snad uz od 2. sv. valky.

L@D@ [20. březen 2006 | 17:46]

Kdo nezazil neuveri, kdo zazil nechape :) Vyborna hospudka, kterou si myslim drzi nad vodou
hlavne studenti a delnici, co zde zavitaji na obed
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